
Projekt z dnia 25 kwietnia 2022 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia              2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla 

uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 768 i 807) zarządza się co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu 

podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. poz. 1201) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 2 wyrazy  „w latach 2019–2021” zastępuje się wyrazami „w latach 2019–

2022”,

b) w pkt 3  wyrazy „w latach 2020–2021” zastępuje się wyrazami  „w latach 2020–

2022”;

2) w załączniku nr 1w ust. 8:

a) w opisie elementu wzoru Lkraji po wyrazach ,,o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 

ustawy” dodaje się wyrazy ,,oraz zadań finansowanych przez Agencję Badań 

Medycznych”,

b) w opisie elementu wzoru Lzagri po wyrazach ,,o których mowa w art. 365 pkt 11 i 

12 ustawy” dodaje się wyrazy ,,oraz zadań finansowanych przez Agencję Badań 

Medycznych”;

3) w załączniku nr 2:

a) w ust. 1: 

– wzór otrzymuje brzmienie: 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932). 



– 2 –

𝐷𝑝𝑖

𝐷𝑝 = [0,85 ×

5

∑
𝑠 = 1

𝑙𝑠𝑖 × 𝑔𝑠𝑖

𝑛

∑
𝑖 = 1

( 5

∑
𝑠 = 1

𝑙𝑠𝑖 × 𝑔𝑠𝑖 )
+ 0,15 ×

𝐿𝑝𝑟𝑖
𝑛

∑
𝑖 = 1

𝐿𝑝𝑟𝑖

]

– w opisie wzoru w elemencie wzoru gsi kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 

się element wzoru Lpri w brzmieniu: 

„Lpri oznacza liczbę lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w trybie 

pozarezydenckim w i-tej uczelni medycznej wg. stanu na 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok przyznania dotacji.”,

b) w ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie:

„Dane dla zmiennej Lpri pochodzą z Systemu Monitorowania Kształcenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą 

od dnia 1 stycznia 2022 r.

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I 

REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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UZASADNIENIE

Przedłożony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia został opracowany na podstawie upoważnienia 

z art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia, 

w drodze rozporządzenia, określa sposób podziału środków finansowych dla uczelni 

medycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.

Projekt nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie 

sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. poz. 1201) w zakresie dostosowania przepisów 

rozporządzenia do brzmienia art. 238 ust. 18 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. 

zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 60 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 

2022 r. poz. 376). 

Powyższa nowelizacja ustawy przedłużyła o 1 rok (tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.) okres 

uwzględniania w algorytmach podziału środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę 

przejściowych kategorii naukowych ustalonych w 2019 r. Biorąc pod uwagę obecne brzmienie 

zdania wprowadzającego w § 4 w ust. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 czerwca 2019 

r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych na utrzymanie 

i rozwój potencjału dydaktycznego i potencjału badawczego, zakładającego korzystanie 

z  dotychczasowych kategorii jedynie do końca 2021 roku, wskazane jest dostosowanie tego 

przepisu do ww. regulacji z art. 238 ust. 18 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

W rozporządzeniu proponuje się również rozszerzenie w składniku projektowym 

algorytmu liczby projektów badawczych o projekty zlecane i finansowane przez Agencję 

Badań Medycznych, która rozpoczęła działalność w 2019 r. Zmiana ta została wprowadzona 

poprzez dodanie w opisie elementów wzoru Lkraji i Lzagri liczby projektów finansowanych 

przez Agencję Badań Medycznych. Zmiana ta wynika też z propozycji zgłaszanych przez 
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środowisko akademickie m.in. zawartych w uchwale nr 5/2020 Konferencji Rektorów 

Akademickich Uczelni Medycznych z dnia 8 października 2020 r. 

Kolejną zmianą, również proponowaną przez uczelnie medyczne, jest uwzględnienie 

liczby lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim we wzorze 

określającym podział dotacji na realizację zadań związanych z kształceniem podyplomowym 

w celu zdobycia specjalizacji. Propozycja tej zmiany została uwzględniona poprzez dodanie do 

wzoru i w jego opisie zmiennej Lpri określającej liczbę lekarzy odbywających szkolenie 

specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim.  

Wprowadzenie powyższych zmian ma charakter dostosowująco-techniczny, które nie 

będą wpływały na obowiązujące dotychczas ustalone sposoby finansowania uczelni 

medycznych.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia spełnia przesłanki określone w art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1461), ponieważ przemawia za tym ważny interes państwa i nie jest sprzeczne z zasadą 

demokratycznego państwa prawnego. Zmiany wprowadzane w projekcie są niezbędne do 

dokonania podziału subwencji dla uczelni medycznych na 2022 r. Rozporządzenie będzie 

miało zastosowanie do podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego 

oraz badawczego a także dotacji na zadania związane realizacją zadań związanych 

z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, 

lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez 

diagnostów laboratoryjnych począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do 

projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597).
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Projektowane rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków 

przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji 

publicznej, a także nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
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